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   سال                                                                                   شمـــاره  

   

اردیبهشت 1400       

دیالیز صفاقی دچار کم توجهی نظام سالمت 
سخن   نخست

دکتر توحید عزیزی

نظــام ســامت ایــران، همیشــه و بــه طــرق گوناگــون ســعی کرده اســت تــا حامی 
بیمــاران نارســایی مزمــن کلیــه باشــد و از ایــن روســت کــه ایــران دارای یکــی از 

باالتریــن تعــداد پیونــد کلیــه در جهــانـ  حتــا نســبت بــه کشــورهای 
ــه نســبت  ــران ب ــز در ای ــز نی ــی ـ اســت و همودیالی صنعت

کشــورهای منطقــه و بســیاری دیگــر از کشــورهای 
دنیــا از اســتانداردها و کیفیــت باالیــی برخــوردار 

اســت.
بــا ایــن حــال، اســتفاده از درمــان نگهدارندۀ 
ــرای  ــز شــکمی( ب ــی )دیالی ــز صفاق دیالی
بیمــاران دچــار مرحلــۀ پایانــی نارســایی 
مزمــن کلیــه در ایــران، وضعیتــی مغایــر 
بــا کشــورهای پیشــرو و حتا کشــورهای 

در حــال توســعه دارد.
ــراِد  ــور متوســط 9% اف ــه ط ــا ب در دنی
نیازمنــد بــه درمــان جایگزیــن کلیــه، از 

روش دیالیــز صفاقــی اســتفاده می کننــد 
پیونــد  تحــت  بیمــاران  دیگــر   %19(

کلیــه و مابقــی، 72%، تحــت دیالیــز خونــی 
ــا  ــران، تنه ــه در ای ــال آنک ــد(؛ ح ــرار می گیرن ق

حــدود یــک درصــد از ایــن بیمــاران، تحــت درمــان 
نگهدارنــده بــا دیالیــز صفاقــی هســتند. همچنیــن رشــد 

ســاالنۀ افــرادی کــه از دیالیــز صفاقــی اســتفاده می کننــد، در دنیــا 
ــی اســت. ــن رشــد منف ــران، ای ــه در ای ــی ک حــدود 7% اســت، در حال

در واقــع، در ایــران، علیرغــم اینکــه )متاســفانه( ســاالنه حــدود 7% بــه جمعیــت 
بیمــاران دچــار مرحلــۀ پایانــی نارســایی مزمــن کلیــه اضافــه می شــود، جمعیــت 

افــرادی کــه از دیالیــز صفاقــی اســتفاده می نماینــد، کمتــر می گــردد.
دیالیــز صفاقــی بــه عنــوان درمــان نگهدارنــده در مرحلــۀ پایانــی نارســایی مزمــن 
کلیــه، شــرایطی دارد کــه بــه همیــن دلیــل، اســتفادۀ از آن بــرای تمامــی افــراد 
امــکان پذیــر نیســت. امــا تعــداد زیــادی از بیمــاران، می تواننــد بین دیالیــز خونی 

و دیالیــز صفاقــی حــق انتخــاب داشــته باشــند.
ــه دیالیــز  افــرادی کــه می تواننــد دیالیــز صفاقــی را انتخــاب نماینــد، نســبت ب

خونــی، امتیازهایــی خواهنــد داشــت:

نخســت، از آنجایــی کــه بــرای انجــام دیالیــز صفاقــی نیــازی بــه مراجعه بــه مرکز 
دیالیــز نیســت، بیمــار آزادی عمــل بیشــتری دارنــد و می توانــد ســبک زندگــی 
ــه،  ــود در خان ــی را می ش ــز صفاق ــد. دیالی ــته باش ــری داش راحت ت
محــل کار، یــا محــل تحصیــل انجــام داد و در همــان حیــن 
بــه امــور جــاری معمــول پرداخــت. بــا دیالیــز صفاقی، 
ــا چنــد  ــه مســافرت رفــت ی ــر ب می تــوان راحت ت

روزی از شــهر و دیــار خــود دور بــود.
در ثانــی، از آنجایــی کــه دیالیــز صفاقــی بــا 
تواتــر بیشــتری نســبت بــه دیالیــز خونــی 
انجــام می شــود، میــزان پتاســیم کمتــری 
در بــدن احتبــاس می یابــد و همیــن امــر 
باعــث می شــود کــه فــرد تحــت درمــان 
نگهدارنــدۀ دیالیــز صفاقــی بتوانــد رژیــم 
ــراد  ــه اف ــبت ب ــری نس ــی راحت ت غذای
تحــت درمــان نگهدارنــدۀ دیالیــز خونــی 

داشــته باشــد.
ــد  ــان داده ان ــا نش ــه پژوهش ه ــوم آنک س
افــراد تحــت درمــان نگهدارنــدۀ دیالیــز 
ــزی،  ــاران همودیالی ــه بیم ــبت ب ــی نس صفاق
تحمیــل  نظــام ســامت  بــه  کمتــر  هزینــۀ 
ــتانی  ــتری های بیمارس ــال، بس ــن ح ــد، در عی می کنن
ناشــی از عــوارض دیالیــز نیــز در افــراد تحــت دیالیــز صفاقــی 

کمتــر از بیمــاران همودیالیــزی اســت.
تمامــی مطالــب فــوق الذکــر ایــن پرســش را بــه ذهــن متبــادر می کنــد کــه پس 
چــرا نظــام ســامت ایــران بــه توســعۀ دیالیــز صفاقــی و در اختیــار گذاشــتن این 

روش درمانــی بــرای بیمــاران، کــم توجه اســت؟
ــدۀ  ــناخته ش ــار ش ــر 80/000  بیم ــال حاض ــه در ح ــود ک ــن زده می ش تخمی
مرحلــۀ پایانــی بیمــاری مزمــن کلیــه در ایــران وجــود دارد کــه از این تعــداد تنها 
کمتــر از هــزار نفــر تحــت دیالیــز صفاقــی هســتند؛ در حالــی کــه ایــن تعــداد، در 
صــورت عــزم نظــام ســامت، می توانــد بــه بیــش از 7000 نفــر برســد. آیــا بــرای 
تســهیل زندگــی عزیــزان دچــار بیمــاری مزمن کلیــه، ایــن اراده در نظام ســامت 

مــا بــه وجــود خواهــد آمــد؟
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زندگی
شب بیداران بیشتر از افراد چاق با خطر ابتال به دیابت روبرو 

هستند
تهــران- ایرنــا- اگرچــه چاقــی بــه خــودی خــود مــی توانــد خطــر ابتــا 
ــه بیمــاری قلبــی را افزایــش دهــد، امــا تحقیقــات جدیــد نشــان مــی  ب
ــژه در  ــه وی ــی ب ــای قلب ــاری ه ــت و بیم ــه دیاب ــا ب ــر ابت ــد خط ده

ــاد اســت. ــد، بســیار زی ــر وقــت شــب بیدارن ــا دی ــرادی کــه ت اف

ــه  ــل از مقایس ــه حاص ــن یافت ــرس، ای ــزاری یونایتدپ ــزارش خبرگ ــه گ ب
الگــوی خــواب و بیمــاری در 172 فــرد میانســال اســت کــه بــه عنــوان 
ــده  ــام ش ــا انج ــی در ایتالی ــگیری از چاق ــه پیش ــک مطالع ــی از ی بخش

اســت.

ــگاه  ــز دانش ــدد درون ری ــش غ ــتادیار بخ ــکوگیری« اس ــا موس »جیون
ــواب و  ــه خ ــت: چرخ ــا گف ــو II در ایتالی ــل فدریک ناپ

ــن ریتم هــای  بیــداری یکــی از مهمتری
انســان ها  در  رفتــاری 

اســت.

ن  محققا
در این 

لعه،  مطا
مورد  افراد 

بررسی را  بر 
الگوی  اساس 

آنها گروه  خواب 
بنــدی کرد. تقریباً از 

هر 10 نفر، شــش نفر 
ســحر خیز بودند. این 
بیدار  افراد صبح زود 
می شــوند و بیشترین 

دارند. را  فعالیت 

درصــد   1۳ حــدود 
بودنــد.  »شــب زنده دار« 

ــواب  ــر از خ ــراد دی ــن اف ای
بیــدار مــی شــوند و اواخــر 

عصــر  یــا  ظهــر  از  بعــد 
بیشــتر فعــال هســتند. بقیــه 

کــه حــدود ســه نفــر از هــر 
10 نفــر بودنــد، بیــن ایــن دو 

ــوع  ــه آنهــا »ن ــد کــه ب گــروه بودن
می شــد. گفتــه  متوســط« 

  )BMI(اگرچــه افــراد هــر ســه گــروه مــورد مطالعــه، شــاخص جــرم بــدن
مشــابه داشــتند، امــا افــراد شــب زنــده دار بیشــتر احتمــال داشــت کــه 
وعــده هــای بــزرگ شــام صــرف کننــد و عــادات ناســالم دیگــری ماننــد 
ــۀ  ــند. هم ــته باش ــی داش ــت ورزش ــدم فعالی ــات و ع ــتفاده از دخانی اس
ایــن عوامــل ایــن افــراد را در معــرض خطــر بیشــتر ابتــا بــه مشــکات 

ــد. ــرار می ده ــامتی ق س

بــر اســاس نتایــج ایــن مطالعــه، در حالــی کــه خطــر ابتــا بــه بیمــاری 
ــود،  ــد ب ــحرخیز ۳0 درص ــراد س ــی در اف قلب
ایــن رقــم در افــراد شــب زنــده دار بــه 
ــن  ــید. در همی ــی رس ــد م ــدود ۵۵ درص ح
حــال، خطــر ابتــا بــه دیابــت نــوع 2 در 
افــراد ســحرخیز حــدود 9 درصــد و در افــراد 

ــود. ــد ب ــاً ۳7 درص ــده دار تقریب ــب زن ش

مطالعــات  کــرد:  خاطرنشــان  موســکوگیری 
ــه  ــا ب ــر ابت ــه خط ــد ک ــن زده ان ــی تخمی قبل
ــراد شــب  ــاال در اف ــون و کلســترول ب ــار خ فش
ســحرخیز  افــراد  بــا  مقایســه  در  دار  زنــده 
افــراد  همچنیــن  اســت.  بیشــتر  برابــر    1/۳
ــم  ــال دارد از رژی ــر احتم ــده دار کمت ــب زن ش
غذایــی مدیترانــه ای کــه بــرای ســامت قلــب 
ــی  ــم غذای ــد. رژی ــروی کنن ــت، پی ــد اس مفی
مدیترانــه ای حــاوی مقادیــر زیــادی، میــوه، 

ــت. ــی اس ــبزیجات و ماه س

ــا  ــی ه ــن ویژگ ــام ای ــوع تم در مجم
افــراد شــب زنــده دار را در معــرض 
ــه  ــا ب ــرای ابت ــتری ب ــر بیش خط
بیمــاری هــای قلبــی و دیابــت 

ــد. ــی ده ــرار م ــوع 2 ق ن

یافتــه هــای ایــن مطالعــه در 
»کنگــره  مجــازی  نشســت 
چاقــی«  مــورد  در  اروپــا 

ارائــه شــد.
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دستورالعمل های غذایی بنیاد ملی کلیه برای بزرگساالنی 
که همودیالیز را شروع می کنند  ترجمه: رؤیا رضاییانمقاله تخصصی

ــما  ــای ش ــت. کلیه ه ــان شماس ــی از درم ــمت مهم ــما قس ــی ش ــم غذای رژی
ــدازه کافــی مــواد زایــد و مایعــات را از خــون شــما تصفیــه  ــه ان نمی تواننــد ب
ــر ایــن، شــما بایــد  کننــد و بــدن شــما اکنــون نیازهــای ویــژه ای دارد؛ بنــا ب
مایعــات را محــدود کنیــد و مصــرف برخــی از غذاهــای رژیــم خــود را تغییــر 
دهیــد. متخصــص تغذیــه در مرکــز دیالیــز بــه شــما کمــک می کنــد تــا یــک 

رژیــم غذایــی مناســب را بــرای نیازهــای ویــژۀ خــود برنامــه ریــزی کنیــد.

• غذاهای پر پروتئین میل کنید.
ــزان کمتــری میــل  ــه می ــر پتاســیم و فســفر را ب ــر نمــک، پ • غذاهــای پ

کنیــد.
• یــاد گیــری میــزان مصــرف مایعــات اهمیــت دارد )از جملــه قهــوه، چــای، 

آب و هــر غذایــی کــه در دمــای اتــاق مایــع باشــد(.
نمک و سدیم

ــه حداقــل برســانید؛ ایــن محدودیــت  مصــرف نمــک و غذاهــای شــور را ب
ممکــن اســت بــه کنتــرل فشــار خــون کمــک کنــد. همچنیــن ممکــن اســت 
بــه کاهــش تجمــع مایعــات در طــی جلســات دیالیــز کمــک کنــد، زیــرا نمــک 

ــدن می شــود. ــع در ب تشــنگی را افزایــش می دهــد و باعــث تجمــع مای
ــه جــای نمــک  • از گیاهــان، ادویه هــا و مــواد طعــم دهنــدۀ کــم نمــک ب

اســتفاده کنیــد.
• از جایگزین های نمکی حاوی پتاسیم خودداری کنید.

گوشت / پروتئین
افــرادی کــه دیالیــز می شــوند بایــد پروتئیــن بیشــتری مصــرف کننــد. مصــرف 
پروتئیــن، بــه حفــظ ســطح پروتئیــن خــون و بهبــود ســامتی کمــک می کند. 
پروتئیــن همچنیــن بــه تقویــت ماهیچه هــا، ترمیــم ســریع زخم هــا، تقویــت 
سیســتم ایمنــی بــدن و بهبــود ســامت کلــی کمــک می کنــد. در هــر وعــدۀ 
غذایــی، از غــذای محتــوی پروتئیــن بــاال )گوشــت، ماهــی، مــرغ یا تخــم مرغ( 
میــل کنیــد یــا هــر روز حــدود 28۳-226 گــرم غــذای پرپروتئیــن میــل کنید.

 
حبوبات / غالت / نان

ــرای کاهــش وزن و  ــی ب ــری دریافت ــه کاهــش کال ــازی ب ــه نی ــی ک  در صورت
ــرای کنتــرل قنــد خــون نباشــد، از ایــن  ــا کنتــرل مصــرف کربوهیــدرات ب ی
گــروه غذایــی میــل کنیــد. حبوبــات، غــات و نان هــا منبــع خوبــی از کالــری 
هســتند. بیشــتر افــراد هــر روز بــه 6 تــا 11 ســهم از ایــن گــروه غذایــی نیــاز 

دارنــد.
مقادیر معادل با یک سهم:

• 1 تکه نان )سفید، چاودار، یا خمیر مایه(

• نصف مافین انگلیسی
• نصف نان شیرینی
• نصف نان همبرگر

• نصف نان هات داگ
• نصف فنجان ماکارونی پخته شده

• نصف فنجان برنج سفید پخته شده
• نصف فنجان غات پخته شده

• 4 عدد بیسکوییت کراکر بدون نمک
• یک و نیم فنجان ذرت بو داده بدون نمک

• 10 عدد ویفر وانیلی
از غذاهایــی ماننــد غــات ســبوس دار و پــر فیبــر )ماننــد نــان گندم ســبوس دار، 
غــات ســبوس دار و برنــج قهــوه ای( بــه دلیــل محدودیــت فســفر خــودداری 
کنیــد. بــا محــدود کــردن لبنیــات، از اســتخوان ها و رگ هــای خونــی محافظــت 

ــد. می کنی
شیر / ماست / پنیر

ــا نصــف فنجــان  ــه نصــف فنجــان شــیر ی ــر را ب مصــرف شــیر، ماســت و پنی
ماســت یــا 28 گــرم پنیــر محــدود کنیــد. بیشــتر غذاهــای لبنــی فســفر زیــادی 

دارنــد.
 

ــواع شــیر یکســان اســت )بــدون چربــی، کــم چــرب و  ــرای ان مقــدار فســفر ب
ــراه آن  ــه هم ــد، ب ــل می کنی ــاال می ــفر ب ــاوی فس ــای ح ــر غذاه ــرب(. اگ پرچ
ــرف  ــفر)phosphate binder( مص ــاذب فس ــای ج ــی از داروه ــده غذای وع

کنیــد.
اگــر بیمــاری قلبــی داریــد یــا در معــرض خطــر هســتید، برخــی از غذاهــای 
ــما  ــرای ش ــی ب ــای خوب ــت گزینه ه ــن اس ــاال ممک ــده در ب ــر ش ــرب ذک پرچ

نباشــد.

میوه/آب میوه
ــزان  ــی می ــای خاص ــا در میوه ه ــد، ام ــیم دارن ــداری پتاس ــا مق ــۀ میوه ه هم
ــا  ــد مصــرف آن هــا محــدود ی پتاســیم بیشــتر از میوه هــای دیگــر اســت و بای
کامــًا حــذف شــود. محــدود کــردن مصــرف پتاســیم از قلــب شــما محافظــت 
ــد  ــا بای ــرف آن ه ــتن و مص ــاال هس ــیم ب ــر داری پتاس ــای زی ــد. میوه ه می کن

محــدود شــود:
• پرتقال و آب پرتقال

• کیوی
• شلیل

• آلو و آب آلو
• کشمش و میوه های خشک

• موز
• ملون، طالبی

هر روز 2-۳ سهم میوه کم پتاسیم میل کنید.
یــک ســهم مســاوی اســت بــا نصــف فنجــان یــا یــک میــوۀ کوچــک یــا 11۳ 

میلی لیتــر آب میــوه.
انتخاب کنید:

• سیب )یک عدد(
• توت )نصف فنجان(
• گیاس )10 عدد(

• کوکتل میوه ای، خشک )نصف فنجان(
• انگور )1۵ حبه( 

• هلو )یک عدد کوچک تازه یا کنسرو شده(
• گابی، تازه یا کنسرو شده )نصف(

• آناناس )کنسرو شده، نصف فنجان(
• آلو )1- 2 عدد(

• نارنگی )یک عدد(
ادامۀ مطلب در شمارۀ بعد• هندوانه )یک قاچ کوچک(
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ــه گــذار اولیــن  ــا اســتاد محمــد علــي نیکخــو پای گفــت و گــو ب
ــد  ــن پیون ــران و اولی ــي در ای ــز صفاق ــن دیالی ــز و اولی همودیالی

ــران ــه در ته کلی

ســالم عــرض می کنــم آقــای دکتــر نیکخــو خیلــی سپاســگزارم 
از اینکــه فرصتــی بــه مــا دادیــد در خدمتتــان باشــیم بــه عنــوان 
ــگاه  ــوت دانش ــگان پیشکس ــش آموخت ــاتید و دان ــی از اس یک
علــوم پزشــکی تهــران در محضــر شــما هســتیم. دوســت داریــم 
ــر  ــم اگ ــرور کنی ــان م ــراه خودت ــما را هم ــته ش ــرات گذش خاط
ــان  ــه دوران کودکی ت ــم ب ــم برگردی ــید می خواهی ــق باش مواف
ــته  ــت داش ــر دوس ــع اگ ــد در واق ــهر بودی ــدام ش ــه در ک و اینک
باشــید از دوران کودکی تــان بــا هــم یــک مــرور داشــته باشــیم .
تشــکر می کنــم. مــن هــم ســام عــرض می کنــم، مــن متولــد ســال 1۳07 
ــتان را  ــتان و دبیرس ــران. دبس ــی ته ــای قدیم ــتم از محله ه ــران هس در ته
ــع وجــود داشــت  ــه آن موق ــدم، دبســتان و ســیکل اول ک ــران گذران در ته
ــم  ــه ه ــه ک ــتان علمی ــیکل دوم در دبیرس ــط س ــدر و متوس ــۀ ب در مدرس
جــوار شــورای مجلــس اســامی اســت گذرانــدم، ســپس در ســال 1۳26 در 
کنکــور دانشــکدۀ پزشــکی شــرکت کــردم و در ســال 1۳۳2 فــارغ التحصیــل 
دانشــکدۀ پزشــکی دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران شــدم و بعــد از گذرانــدن 
دورۀ نظــام وظیفــه در همیــن دانشــکده بــه اســتخدام در آمــدم و در 
ــادق  ــر ص ــت دکت ــه ریاس ــی ب ــش داخل ــی در بخ ــام خمین ــتان ام بیمارس
ــت  ــغول خدم ــود مش ــی ب ــای داخل ــتاد بیماری ه ــه اس ــزی ک ــروز عزی پی
ــج مــدارج دانشــگاهی را طــی  ــه تدری ــوان دســتیار و ب ــه عن ــدا ب شــدم. ابت
کــردم و پــس از آن تخصــص بیماری هــای کلیــه و اســتفاده از همــو دیالیــز 
در بیمــاران کلیــوی را دنبــال کــردم. ابتــدا در اینجــا می خواهــم راجــع بــه 
اســتفاده از همــو دیالیــز در بیمــاران کلیــوی صحبــت کنــم کــه در حــدود 
ــه وســیله ویلیــام  ــا همــان کلیــۀ مصنوعــی ب 70 ســال قبــل، همودیالیــز ی
کلــف کــه یــک پزشــک هلنــدی بــود درســت شــد و بــه تدریــج تکمیــل شــد 
و در اختیــار بیمــاران کلیــوی قــرار گرفــت و پیدایــش همیــن دســتگاه باعــث 
شــد کــه تخصــص بیمــاران کلیــوی پــا گرفــت و در ســال 19۵0 میــادی 
و واقعــا بــا پیدایــش همیــن دســتگاه کلیــۀ مصنوعــی و همودیالیــز انقابــی 
در درمــان بیماری هــای کلیــه پیــدا شــد، بیمــاران کلیــوی کــه تــا قبــل از 
ــه طــور  ــد و کلیه شــان ب ــه بودن ــن کلی ــا مزم ــار نارســایی حــاد ی ــن دچ ای
ــا  ــد، ب ــه مــرگ بودن ــع محکــوم ب ــاد و در واق ــم از کار می افت ــا دای موقــت ی
کشــف ایــن دســتگاه کلیــۀ مصنوعــی کــه بــه طــور موقــت جانشــین کلیــه 
ــات  ــرگ نج ــد و از م ــازه ای گرفتن ــان ت ــاران ج ــن بیم ــت، ای ــرار می گرف ق
پیــدا می کردنــد. در نارســایی حــاد کلیــه کــه باعــث می شــد کلیــه دوبــاره 
بــه حــال خــودش برگــردد و در نارســایی مزمــن کلیــه وقتــی کــه بــه طــور 
مکــرر انجــام می گرفــت باعــث از کار افتــادن کلیــه می شــد، زندگــی دوبــاره 

ــد. ــی می کردن ــا زندگ ــد و مدته ــدا می کردن پی

آقــای دکتــر نیکخــو ظاهــرا پیونــد کلیــه هــم بــرای اولیــن بــار 
در بیمارســتان امــام خمینــی توســط شــما انجــام شــده اســت؟

ــتان  ــه را در بیمارس ــد کلی ــار پیون ــن ب ــرای اولی ــران ب ــگاه ته ــه در دانش بل
امــام خمینــی انجــام دادیــم و آن هــم از یــک بیمــار زنــده در ســال 1۳48 
ــه  ــد کلی ــه پیون ــد. البت ــی بده ــه جوان ــه اش را ب ــک کلی ــود ی ــه حاضــر ب ک
اولیــن بــار در شــیراز انجــام شــده بــود ولــی بعــدا در تهــران و در دانشــگاه 
تهــران بــرای بــار دیگــر انجــام شــد. البتــه بــرای مدتــی متوقــف شــد ولــی 
ــد راه افتــاد و االن هــم می بینیــد کــه خیلــی خــوب  ــاره ایــن پیون ــاز دوب ب

ــرد. ــام می گی ــران انج ــل در ای ــن عم ای
ــی  ــش خیل ــه درصــد موفقیت ــی اســت ک ــی از عمل های ــن عمــل یک ــه ای بل
ــد  ــزار پیون ــا 4 ه ــش از ۳ ی ــم بیمارســتان ســینا بی ــر می کن باالســت و فک

موفــق کلیــه داشــته.
ــر بیمارســتان ها انجــام می شــود  ــه در اکث ــی اســت ک ــن عمل ــه دیگــر ای بل
ــده  ــن ش ــک کار روتی ــه ی ــتان ها ک ــر بیمارس ــینا و دیگ ــتان س در بیمارس
ــم  ــد ه ــدت مدی ــد م ــه کل از کار می افت ــان ب ــه کلیه ش ــی ک ــون بیماران چ

ــد چــرا کــه خســته و زده می شــود  ــرار گیرن نمی شــود در ایــن دســتگاه ق
از ایــن کــه مدتــی زیــر ایــن دســتگاه قــرار گیرنــد. بایــد مدتــی بعــد آن هــا 
را بــرای پیونــد کلیــه معرفــی کــرد یعنــی می بینیــد کــه بایــد کلیــه ای کــه 
بــه بــدن آن هــا می خــورد پیونــد کــرد و ممکــن اســت چندیــن ســال بــا آن 
کلیــه زندگــی کننــد ولــی وقتــی آن کلیــه هــم دفــع شــود دوبــاره آن هــا 
ــد  ــده می مانن ــی زن ــۀ مصنوع ــیله کلی ــه وس ــتگاه و ب ــر دس ــد زی ــی رون م
ــه  ــد ب ــا پیون ــی ب ــتگاه و مدت ــز و دس ــا همودیالی ــی ب ــور مدت ــن ط و همی

ــی  همیــن ترتیــب آن هــا عمــر نســبتا طوالن
خواهنــد داشــت و ایــن داســتان کار 

ــود. کلیــۀ مصنوعــی ب

بــا توجــه بــه اینکــه در 
توضیحــات خودتــان هــم 
ــتگاه ها  ــا دس ــد کار ب فرمودی
ــی  ــع خیل ــرایط آن موق و ش

بــوده  امــروز  از  ســخت تر 
باعــث  چیــزی  چــه  ولــی 

ــۀ  ــم هم ــما علیرغ ــا ش ــده ت ش
ــختی هایی  ــا و س ــکالت، کمبوده مش

ــال  ــن کار را دنب ــت ای ــود داش ــه وج ک
ــد؟ کنی

ــان از کار  ــد کلیه ش ــه می بینی ــه را ک ــای کلی بیماره
می افتــد و تقریبــا محکــوم بــه مــرگ می شــوند وضعــی 

ــر آن  ــع در فک ــه آن موق ــده و هم ــت کنن ــت ناراح اس
ــرای بیمــاران پیــدا شــود و ایــن  هســتند کــه راه نجاتــی ب

افتخــار بــرای اولیــن بــار بــرای آن پزشــک هلنــدی بــود کــه 
ایــن همودیالیــز را کشــف کــرد و بعــدا هــم تکمیــل شــد و در 

همــه جــا اســتفاده شــد و مــا هــم در ایــن جــا دیدیــم کــه بــرای 
ایــن بیمــاران می شــود کاری کــرد. رئیــس بخــش آن زمــان آقــای 

ــوی  ــاران کلی ــه بیم ــۀ خاصــی ب ــًا عاق ــه اص ــود ک ــزی ب ــر عزی دکت
ــه  ــنهادی را ب ــد و پیش ــی کردن ــان پادرمیان ــان در آن زم ــت و ایش داش

دانشــگاه دادنــد کــه ایــن کلیــۀ مصنوعــی را بگیرنــد و در آن موقــع خــب 
مــا پیشــقدم شــدیم و حاضــر شــدیم کــه بــرای ایــن کار برویــم کــه شــاید 
ــاق  ــن اتف ــبختانه ای ــرد و خوش ــورت گی ــم ص ــا ه ــت م ــن کار در مملک ای
ــم. ــرار گرفتی ــاد و مــن خوشــحالم کــه در خدمــت بیمــاران کلیــوی ق افت

ــتر  ــان بیش ــخصی خودت ــی ش ــم از زندگ ــت داری ــتاد دوس اس
ــتید؟ ــرادر هس ــر و ب ــد خواه ــد، چن ــان بگویی برایم

ــد  ــه می دانی ــم ک ــع ه ــت و آن موق ــر داش ــر و ۳ دخت ــا 2 پس ــوادۀ م خان
ــر درس  ــا 2 پس ــد. م ــل کنن ــد و تحصی ــه درس بخوانن ــود هم ــوم نب مرس
خواندیــم و دانشــگاه رفتیــم. مــن فرزنــد دوم خانــواده بــودم و خواهــران مــا 
هــم تحصیاتشــان در حــدود ابتدایــی و متوســطه بــود ولــی مــن و بــرادرم 
ــد و  ــیمی گرفتن ــری ش ــم دکت ــان ه ــم. ایش ــگاهی داری ــات دانش تحصی
اســتاد دانشــگاه علــم و صنعــت بودنــد حــاال بازنشســته شــدند ولــی اکنــون 
ــم  ــا ه ــد و م ــه می دهن ــه کار خــود ادام اســتاد دانشــگاه آزاد هســتند و ب

کــه در دانشــکدۀ پزشــکی بــه کارمــان ادامــه دادیــم.

در مــورد زندگــی خودتــان بگوییــد، اینکــه در چــه ســالی ازدواج 
کردیــد از همســرتان و فرزندانتــان بگوییــد.

همســر مــن دیپلــم داشــتند و از بســتگان مــا بودنــد. مــن ۳ پســر دارم و 
2 دختــر. یکــی از پســران مــن مهندســی شــیمی از انگلســتان دارد و 18 
ــی  ــد مدت ــران آم ــه ای ــد ب ــرد بع ــود و آنجــا کار می ک ــس ب ســال در انگلی
ــی  ــت علم ــوان هیئ ــه عن ــت ب ــم و صنع ــگاه عل ــود و در دانش ــا ب در اینج
ــه کار شــد و  ــه انگلیــس بازگشــت و مشــغول ب ــاز ب اســتخدام شــد ولــی ب
ــار مانــدگار  ــه ایــران بازگشــته و امیــدوارم کــه ایــن ب ــاره ب حــاال هــم دوب
ــان  ــم در آلم ــرم ه ــاز اســت و پســر دیگ ــم داروس ــرم ه ــود. پســر دیگ ش
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ــت  ــکا اس ــه از آمری ــانس تغذی ــی لیس ــرم یک ــد. و از 2 دخت ــی می کن زندگ
و در حــال حاضــر در ایــران خانــه دار اســت زیــرا دوســت نداشــت ســر کار 

ــه دار اســت. ــرود و دختــر دیگــرم هــم کــه دیپلمــه اســت نیــز خان ب

ــه انجــام یــک ســری  ــاز ب ــد کار در گذشــته نی ــر رون ــای دکت آق
ــن  ــرای اولی ــی را ب ــته اید کارهای ــه توانس ــته ک ــات داش تحقیق
ــای  ــام کاره ــه انج ــم ک ــروزه می بینی ــا ام ــد. ام ــام دهی ــار انج ب
ــته را  ــات در گذش ــام تحقیق ــما انج ــده، ش ــتر ش ــی بیش تحقیقات

ــد؟ ــه می کنی ــه مقایس ــروزه چگون ــات ام ــا تحقیق ب
انجــام تحقیقــات االن خیلــی بهتــر و بیشــتر از ســابق اســت چــون وســیله 
ــویق  ــتر تش ــق بیش ــام تحقی ــه انج ــکان ب ــه پزش ــت و اینک ــات هس و امکان
ــا انجــام  ــی کــه م ــود و همیــن کارهای ــق ب ــع هــم تحقی می شــوند. آن موق
دادیــم همــه تحقیــق بــود. ولــی مثــل اآلن امکانــات خیلــی نبــود و بیشــتر 
ســعی می کردیــم کارهــای بیمــاران را بیشــتر راه بیندازیــم ولــی االن هــم 
ــتر در  ــات بیش ــم تحقیق ــارش ه ــرد و در کن ــام می گی ــا انج ــن کاره همی
حــال انجــام اســت و ایــن بــه خاطــر آن امکاناتــی اســت کــه حــاال وجــود 
ــام  ــته انج ــتر از گذش ــات بیش ــه تحقیق ــتند ک ــتری هس ــراد بیش دارد و اف

ــر. ــی بهت ــه خیل ــد و البت می دهن

البتــه از نســل جــوان هــم انتظــار مــی رود کــه کارهــای بیشــتر 
انجــام دهنــد؟

بله حتما همین طور است.

ــدن دورۀ خــود رفتیــد و  ــرای گذران شــما کــه خــارج از کشــور ب
ــه زندگــی در خــارج از کشــور را داشــتید چطــور شــد کــه  تجرب

بــرای زندگــی بــه خــارج نرفتیــد؟
ــم  ــم و برگردی ــه دوره ای ببینی ــم و اینک ــه بودی ــرای کار رفت ــط ب ــا فق م
اینجــا مســتقر شــویم و ایــن کار را در اینجــا راه بیاندازیــم. ایــن 

ــم. ــا و برنگردی ــم آنج ــه بروی ــود ک ــت نب درس

 پــس از آن چطــور بــه خــارج از کشــور عزیمــت 
کردیــد؟

مدتــی در آلمــان و مدتــی هــم در انگلیــس بــرای گذرانــدن 
ــم  ــه رفتی ــمت کلی ــن قس ــرای همی ــاه ب ــای کوت دوره ه
ــور  ــش پروفس ــم در بخ ــس بودی ــی در انگلی ــک ماه ی
ــه از  ــد از آنک ــه بع ــم البت ــی کار کردی ــیکمن مدت ش
ــاز  ــودم ب ــی هــم در آلمــان ب فرانســه برگشــتیم مدت
در همــان مــدت کوتــاه در یکــی از بخش هــای 
ــه ای  ــد هفت ــا چن ــن و در آنج ــهر کل ــه در ش کلی
بودیــم و دعــوت داشــتیم بــرای وضــع کارهــای 
کلیــه و کلیــۀ مصنوعــی و ... در هــر حــال 
هیــچ وقــت فکــر نمی کــردم کــه آنجــا 
ــع کار  ــگ و وض ــع فرهن ــون وض ــم. چ بمان
ــرق دارد. در  ــه کل ف ــا ب ــا آنج ــا ب در اینج
ــا  ــرای م ــان ب ــان و دولتم ــی مملکتم ثان
ــا  ــه م ــرای اینک ــود ب ــرده ب ــی ک خرج
طبیــب شــویم یــا کا تخصص هــای 
ــه  ــود ک ــت نب ــم و درس ــری بگیری دیگ
مــا برویــم آنجــا و حــق ایــن بــود کــه 
برگردیــم و همیــن جــا در خدمــت 

ــیم. ــان باش ــاران خودم بیم

ــار  متاســفانه در بیــن جوانهــای امــروزی فکــر رفتــن و تــرک دی
ــت؟ ــوص چیس ــن خص ــما در ای ــر ش ــود نظ ــده می ش ــتر دی بیش

بــه نظــر مــن ایــن کار درســتی نیســت. همــۀ مــا بخصــوص پزشــکان بایــد 

دیــن خــود را بــه مملکــت و بــه مــردم نیازمنــد ادا کننــد.

ــتادان  ــان، از اس ــم دوره ای هایت ــود، ه ــی خ ــتان قدیم از دوس
ــما  ــر ش ــارش ب ــه رفت ــد ک ــر داری ــه خاط ــی را ب ــی کس قدیم
ــان  ــار ایش ــار و گفت ــه از رفت ــد؟ اینک ــته باش ــر داش ــتر تاثی بیش

ــید؟ ــرده باش ــتفاده ک ــو اس ــوان الگ ــه عن ب
بایــد در درجــه اول از اســتاد خــودم آقــای دکتــر صــادق پیــروز عزیــزی که 
اســتاد کرســی بالینــی دانشــکده بــود و ایشــان بیشــتر بــرای مــا الگــو بــود 
ــد  ــد. ســر وقت می آمدن ــق بودن ــم. ایشــان در کارشــان بســیار دقی ــاد کن ی
و بــرای بیمارهــا خیلــی دلســوزی می کردنــد. ایشــان بــرای مــا واقعــا یــک 
ــای دکتــر  ــام ببــرم از آق ــد. از دوســتان قدیمــی کــه بخواهــم ن الگــو بودن
ــاط  ــر ارتب ــون رئیــس دفت ــه هــم اکن ــرم ک ــد اســم بب ــادری بای مســلم به
ــت  ــد در خدم ــود گفتی ــه خ ــور ک ــت و همانط ــگان اس ــش آموخت ــا دان ب
ــان  ــتم ایش ــه برگش ــن از فرانس ــه م ــی ک ــد. وقت ــکاری می کنی ــان هم ایش
ــد و  ــی می دیدن ــیب شناس ــای آس ــا دوره ه ــد و در آنج ــس بودن در انگلی
ــد  ــده بودن ــد و آم ــاد گرفتن ــان ی ــته را ایش ــه بس ــی کلی ــا بیوپس در آنج
ــی  ــم بیوپس ــه بودی ــا در فرانس ــه م ــی ک ــد. وقت ــام می دادن ــران انج در ای
ــور  ــد. پروفس ــام می دادن ــاز انج ــۀ ب ــی کلی ــی بیوپس ــد ول ــه می کردن کلی
هامــورژر مخالــف انجــام بیوپســی بســته بــود. بــه همیــن جهــت مــن یکــی 
از ســوزن های مخصــوص بیوبســی بــاز را بــا خــودم از فرانســه آورده بــودم 
ــن  ــرای ای ــم. ب ــام می دادی ــاز انج ــی ب ــی بیوبس ــز گاه گاه ــش نی و در بخ
ــم  ــوش می کردی ــم و بیه ــل می بردی ــاق عم ــه ات ــاران را ب ــد بیم کار بای
ــر  ــای دکت ــی آق ــدند. ول ــن کار نمی ش ــه ای ــر ب ــاران حاض ــب بیم و اغل
ــپس  ــود. س ــر ب ــی راحت ت ــی داد و خیل ــام م ــته انج ــی بس ــادری بیوبس به
بــا آقــای دکتــر بهــادری و یکــی دو تــا از اســتادان دیگــر تشــکیل انجمــن 
نفرولــوژی را در ایــران دادیــم. در ســال 1۳42 آقــای دکتــر بهــادری خزانــه 
ــوژی  ــن نفرول ــر انجم ــن دبی ــودم اولی ــدند و خ ــوژی ش ــن نفرول دار انجم
ــای دکتــر معتضــدی هــم رئیــس انجمــن شــد  ــران شــدم و مرحــوم آق ای
و ایــن انجمــن نفرولــوژی را مــا بــا کمــک آقــای دکتــر بهــادری مــدت 2 
ســال همینطــور اداره می کردیــم و جلســات ماهانــه ای داشــتیم کــه همــه 
ــد  ــه بودن ــای کلی ــن بیماری ه ــتدار ای ــه دوس ــدند، کســانی ک ــع می ش جم
ــود  ــه الزم ب ــی ک ــا بیماری های ــه و ی ــن بیوبســی های کلی ــد و همی می آمدن
ــن  ــه انجم ــت ک ــن اس ــم ای ــرار می دادی ــی ق ــث و بررس ــورد بح ــا م اینج
نفرولــوژی را هــم بــرای اولیــن بــار در ایــران مــا تأســیس کردیــم کــه اآلن 
ــز و  ــاره دیالی ــه درب ــی ک ــن کتاب ــد و اولی ــه می ده ــه کار خــود ادام ــم ب ه
ــال  ــردم و در س ــف ک ــن تألی ــود م ــد خ ــته ش ــران نوش ــز در ای همودیالی
ــه  ــه« ب ــای کلی ــدن در بیماری ه ــفتگی های ب ــم آش ــام »تنظی ــه ن 1۳۵۳ ب
ــد،  ــر ش ــاپ و منتش ــگاه چ ــارات دانش ــگاه و انتش ــۀ دانش ــیلۀ چاپخان وس
مقــاالت متعــددی هــم داشــتیم چــه در مجــات داخلــی و چــه در مجــات 

خارجــی منتشــر کــردم.

در کنگره یا همایشی جایزه ای گرفتید؟
ــادم  ــم. ی ــزه نگرفت ــی جای ــته ام ول ــادی شــرکت داش ــای زی ــه کنگره ه البت
ــۀ  ــد و از هم ــزار ش ــنی برگ ــی جش ــام خمین ــتان ام ــد در بیمارس می آی
ــال  ــه حــدود ۵ س ــد ک ــی می کردن ــتادهای بازنشســتۀ دانشــگاه قدردان اس

ــود. ــی ب ــام خمین ــتان ام ــیس بیمارس ــال تأس ــن س ــش و در هفتادمی پی

چه سالی بازنشسته شدید استاد؟
ــود کــه بازنشســته شــدم، گاه گاهــی البتــه می رفتیــم و  در ســال 1۳۵4 ب

ــا کلیــه شــرکت مــی کردیــم . ــوژی ی در کنگره هــای نفرول
توجــه: بخش هایــی از ایــن مصاحبــه در ایــن صفحــه خاصــه شــده اســت، 
بــرای مطالعــۀ کامــل متــن مصاحبــه، کــد مقابــل را اســکن، یــا از لینــک 

زیــر اقــدام نماییــد.

https://bit.ly/3hxmoQa
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دنیــاى  در 
ــا مشــکالت  ــراى مواجهــه ب کنونــى، ب

و رویدادهــاى تلــخ بــه شــدت نیازمنــد یافتــن و 
ــتیم. ــا هس ــاى آنه ــى معن بررس

ایــن اســت کــه فلســفۀ زندگــى رشــد اســت. مشــکالت و  حقیقــت 
ــا را هــم مى زننــد و تمــام  رویدادهــا ماننــد قاشــقى هســتند کــه عمــق وجــود م

ــانند. ــى برس ــه خودآگاه ــا را ب ــاید م ــا ش ــد ت ــا را برجســته مى کنن ــاى م نقطــه ضعف ه
ــور  ــى، حض ــفۀ  زندگ ــه فلس ــه ب ــادمانى و بى توج ــۀ ش ــرق در تل ــا غ ــیارى از م ــفانه بس متاس

ــرش  ــوع نگ ــن ن ــل همی ــه دلی ــم و ب ــذت مى دانی ــردن و ل ــره ب ــراى به ــا ب ــا را، تنه ــن دنی در ای
ــا  ــا آنه ــه ب ــى در مواجه ــه گاه ــوند  ک ــداد مى ش ــره قلم ــر منتظ ــان غی ــان برایم ــکالت آنچن مش

ــم  ــود مى کنی ــان خ ــى را مهم ــاى روان ــواع بیمارى ه ــردگى و ان ــویم و افس ــان مى ش ــاک یکس ــا خ ب
،غافــل از اینکــه مــا ارواحــى هســتیم کــه بــه ایــن دنیــا آمده ایــم و قــرار اســت در ایــن کالبــد خاکــى 
ــا کســب آگاهــى از ابعــاد وجــودى خودمــان و آنچــه در ایــن جهــان  ــه کــرده و ب ــودن را تجرب انســان ب

ــم. ــد کنی ــم، رش ــاهده و درک مى کنی مش
ــى و  ــا خودآگاه ــدف م ــه ه ــویم ک ــادآور ش ــود ی ــه خ ــداوم ب ــور م ــه ط ــت ب ــفر الزم اس ــن س در ای
ــه، هــر لحظــۀ زندگــى،  ــن پیــش زمین ــا ای ــت درک جهــان اطرافمــان اســت و ب خودشناســى و در نهای
ــردن از آن،  ــره ب ــق ورزى و به ــور و درک و عش ــا حض ــه ب ــود ک ــت مى ش ــى بى بازگش ــان فرصت برایم
ــذت  ــرق ل ــد غ ــل هدفمن ــن عم ــد ، از ای ــار رش ــد و در کن ــا مى پوش ــاى معن ــت زیب ــان رخ زندگیم

ــم. ــود مى آوری ــه وج ــود ب ــراى خ ــبختى را ب ــت و خوش ــاس رضای ــویم و احس مى ش
ــه همــان مشــکالت  ــل  رشــد  ک ــه عوام ــن ســفر و بازخــورد مناســب نســبت ب ــراى ای ــا ب م

ــز باشــیم!  ــاى مناســبى مجه ــه ابزاره ــى هســتند الزم اســت ب ــخ زندگ ــاى تل و رویداده
ــود  ــد انســانى خ ــه بع ــه س ــى نســبت ب ــز خودآگاه ــزى نیســت ج ــزار چی ــن اب ای

ــى: یعن
1.  فکــر و باورهایمان

2.  هیجان و احســاس
3.   رفتــار و کردارمان 

ماموریت رویدادهای ناگوار:
دکتر نیلوفر اهلل وردی- دکترای روانشناسی
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بتوانیم  تا 
در زمــان مقتضی با افــکار کارامد به 

هیجاناتمان  تســلط داشــته و رفتار مناســب را انجام 
دهیم.

در واقــع مشــکالت می آینــد تــا بــا تجربــۀ آنهــا، بــه خودشناســی برســیم  
ــا  ــی بســیاری از م ــم ول ــه ســمت انتخــاب و آزادی عمــل بیشــتر، پیــش روی و ب

ــا  ــود مشــکل شــده و دســت و پ ــرق در خ ــدر غ ــم آنق ــن فلســفه را نمی دانی چــون ای
ــن  ــه ای ــم و ب ــاک می کنی ــت خســته و فرســوده، صــورت مســاله را پ ــه در نهای ــم ک می زنی

ــای  ــن رویداده ــا ای ــه ت ــرا ک ــم، چ ــوت می کنی ــان دع ــه زندگیم ــراری را ب ــکالت تک روش مش
ــا آگاهــی و رشــد ماســت بــه انجــام نرســانند، دســت از ســر مــا  ناگــوار ماموریــت خــود کــه همان

ــد! ــر نمی دارن ب
مــردم مــا در ایــران عزیــز آنقــدر تجربه هــای تلــخ داشــته اند کــه ناخواســته معنــا گــرا شــده و عمــق 
ــال  ــرد فوتب ــک ب ــم از ی ــاز ه ــا، ب ــبیه دوران کرون ــرایطی ش ــه در ش ــت ک ــن اس ــد و همی ــدا کرده ان پی
ــش در  ــام تلخی های ــا تم ــی را ب ــوند و زندگ ــادی می ش ــرق در ش ــت غ ــه طبیع ــاه ب ــفر کوت ــک س ــا ی ی

ــر. ــه تحقی ــر دارد و ن ــن حــد عمــق و درک جــای تقدی ــوش می کشــند. ای آغ
ــر  ــر بازت ــا فک ــم ب ــا بتوانی ــم ت ــن بیاوری ــا حجــم ســختی را پایی ــز می ســازیم ت ــا از مشــکالتمان طن م

ــر بیاییــم و از آنهــا گــذر کنیــم. از پــس آن ب
ــم و  ــادی می کنی ــویم و ش ــع می ش ــم جم ــاز دور ه ــکالت ب ــا و مش ــختی ه ــام س ــا تم ــا ب م

خوشــبختی و احســاس رضایــت را بــرای خــود می ســازیم.
ــوب  ــری محس ــطحی نگ ــی س ــتباه گاه ــه اش ــه ب ــت ک ــد ماس ــۀ رش ــا نتیج ــن اتفاق و ای

. د می شــو
ــۀ  ــم از بقی ــا بتوانی ــم ت ــد می پذیری ــاره ندارن ــه راه چ ــختی هایی را ک ــا س م

ــی را  ــای زندگ ــرده و در دل ســختی معن ــره ب ــی به ــای زندگ ارزش ه
ــم. ــد کنی ــم و رش بیابی

درود بــر ملــت معنــا گــرا و عمیــق ایــران 
زمیــن! 

علت پیشامد اتفاقات ناگوار و نحوۀ مقابله با آنها



 

ماهنامه  دیالیز  
ماهنامــه علمــی بیماران 
نگه دارنده  درمــان  تحت 
دیالیز،پرستـاران و پزشکان

صاحب امتیاز :   شرکت مدی تک سیس 
مدیر مسئول :   دکتر رامبد حاجی پور

تحریریه  :  دکتر نوذر مرتضوی، ناصر طبخی، 
دکتر توحید عزیزی، هدیه حق شناس 

توزیع و اشتراک :   حجت آرامون
ویرایش :   هدیه حق شناس

طراح گرافیک و صفحه آرا :    محسن   قربانی

شمارگان  :  10000 نسخه
نشانی :  تهران،  خیابان سعادت آباد،پـالک44، طبقه   5

کدپستی :   1998898639
تلفن :   22074001-021     نمابر :021-22073103

ــان منیــری  ــه: انقــالب، خیاب نشــانی چاپخان
ــر،  ــژاد و روانمه ــی ن ــل لباف ــد، حدفاص جاوی

ــی ــاپ عمران ــالک 41/2 چ پ
تلفن: 66409477

آخریــن مقاالت و مطالب آموزشــی 
در مورد محصوالت جدیــد دیالیز و 
شاخص های کیفی آن ها، گایدالین ها، 
کفایت دیالیز، مراقبت های پرستاری، 
تغذیه بیمــاران دیالیزی و مســابقه 
پرستار و دیالیز را در صفحۀ  مد وی در 

اینستاگرام دنبال کنید.

info@dialysis.news
www.dialysis.news

Medwayteb

8

رویداد
آزمایش آنتی بادی کرونا مصونیت در برابر این ویروس را 

ثابت نمی کند
ــرد،  ــام ک ــکا اع ــذای آمری ــر دارو و غ ــارت ب ــازمان نظ ــا- س ــران- ایرن ته

ــرد را در  ــد-19، مصونیــت ف نتیجــه مثبــت آزمایــش آنتی بادی هــای کووی
برابــر ایــن ویــروس ثابــت نمی کنــد و نمی توانــد جایگزینــی بــرای واکســن 

کرونــا باشــد.

ــت  ــۀ مثب ــزود: نتیج ــازمان اف ــن س ــل، ای ــی می ــه دیل ــزارش روزنام ــه گ ب
آزمایــش آنتی بادی هــای کوویــد-19، جایگزیــن کافــی بــرای دریافــت 

ــا جســتجوی عایــم واکنــش  ــا نیســت. ایــن آزمایش هــا ب واکســن های کرون
ــروس  ــه وی ــته ب ــردی در گذش ــا ف ــه آی ــد ک ــخص کن ــد مش ــی می توان ایمن

ــر. ــا خی ــوده اســت ی ــا ب ــد-19 مبت کووی

ــد-19  ــری کووی ــه گی ــیوع هم ــدای ش ــی از ابت ــون آمریکای ــل ۳۳ میلی حداق
بــه ایــن بیمــاری مبتــا شــده اند و برخــی اظهــار داشــتند کــه قبــًا بــه ایــن 

ــد. ــا بوده ان ــاری مبت بیم

ــی را در  ــای ایمن ــی محافظت ه ــد برخ ــا می توانن ــی بادی ه ــه آنت ــی ک در حال
ــردم  ــکا از م ــذای آمری ــر دارو و غ ــارت ب ــازمان نظ ــا س ــد، ام ــاد کنن ــرد ایج ف

ــا،  ــر کرون ــادی در براب ــا وجــود داشــتن آنتــی ب ــن کشــور مــی خواهــد کــه ب ای
ــر  ــر اث ــا بتواننــد کامــا از خــود در براب ــد-19 را دریافــت کننــد ت واکســن کووی

ــد. ــروس محافظــت کنن ــن وی ای

ــا  ــه واکســن های کرون ــی ک ــی بادی های ــوع آنت ــزود: ن ــن اف ــن ســازمان همچنی ای
ــی  ــودن قبل ــوده ب ــخیص آل ــرای تش ــه ب ــی ک ــا آزمایش های ــد، ب ــاد می کنن ایج

ــن  ــل تشــخیص نیســت. بنابرای ــد-19 انجــام می شــود، قاب ــروس کووی ــه وی ــرد ب ف
آزمایــش خــون احتمــاالً مصونیــت فــرد را در برابــر ایــن ویــروس تأییــد نمی کنــد.

آزمایــش هــای آنتــی بــادی در شناســایی افــرادی کــه احتمــاال در معــرض ویــروس 
ــی ایجــاد  ــی تطبیق ــک واکنــش ایمن ــرار داشــته اند و احتمــاال ی SARS-CoV-2 ق

ــی دارنــد. ســازمان نظــارت بــر غــذا و داروی آمریــکا در  کرده انــد، نقــش مهم
ــرای  ــادی ب ــی ب ــای آنت ــد از آزمایش ه ــان نبای ــر زم ــرد: در ه ــام ک ــه ای اع بیانی

ــرد. ــتفاده ک ــد-19 اس ــر کووی ــرد در براب ــت ف ــن مصونی تعیی

ــاه دســامبر  ــد 19« اواســط م ــه »کووی ــا موســوم ب ــروس کرون ــا، وی ــزارش ایرن ــه گ ب
2019 میــادی )24 آذر 1۳98( در شــهر ووهــان واقــع در مرکــز چیــن گــزارش شــد.

ــی  ــیون مل ــا کمیس ــد؛ ام ــرده ش ــام ب ــه ن ــوان ذات الری ــه عن ــاری ب ــن بیم ــدا از ای ابت
ــورت  ــه ص ــاه 98( ب ــادی )9 دی م ــال 2019 می ــامبر س ــن در ۳0 دس ــت چی بهداش

ــرد. ــام ک ــن اع ــروس را در چی ــن وی ــیوع ای ــمی ش رس

تــدروس آدهانــوم مدیــرکل ســازمان جهانــی بهداشــت 21 اســفندماه 98 در کنفرانســی 

تاکیــد کــرد کــه اگرچــه واژه همه گیــر )pandemic( بــه دلیــل 
ــرار  ــتفاده ق ــورد اس ــت م ــدون دق ــد ب ــه دارد نبای ــیتی ک حساس

ــا را  ــروس کرون ــازمان وی ــن س ــای ای ــا ارزیابی ه ــرد؛ ام گی
ــد.  ــام می کن ــایی و اع ــی« شناس ــر جهان »همه گی

ایــن ویــروس در حــال حاضــر در بســیاری از 
ــیوع دارد. ــورها ش کش


